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ه در  كـ  اسـت    يا  و مهـم جملـه، واژه      يعضو اصـل  . اند  يل شده كطور معمول از چهار عضو تش      حالت به 
ه در هر دو سـاختار از فعـل         ك است   يباشد، اين هنگام   خواه ذينفع يا مخاطب صرف شده        يحالت به ا  
.  خواهدبود(двойное управление) دو گانه ي هدايت دستوري دارادر اينجا فعل جمله. نيمكاستفاده 

 فعـل، نقـش نهـاد را ايفـا     ةدر اين صورت شناس  . ردكتوان نهاد را از ساختار حذف        ي، م يدر زبان فارس  
توان نهاد را  يار رفته باشد، مك ه فعل جمله در زمان حال يا آينده به        ك ي، در صورت  يدر زبان روس  . ندك مي

، حذف نهـاد  يدر زبان روس  . ندك ي فعل نقش نهاد را ايفا م      ةدر اين صورت شناس   . ردكاز ساختار حذف    
 ذينفـع از  يوجه تمايز حالـت بـه ا    . اند، مجاز نيست   ها در زمان گذشته بيان شده      ه فعل آن  ك ياز جمالت 
ننـده در جملـه   كت ك شـر ي از اعضاكي ييه در زبان روسك، در آن است  ي مشابه در زبان فارس    ساختار

ار رفتـه  كـ   بـه كـي ، ضـمير مل ي ضمير شخصيجا ، بهيه در زبان فارس   ك يصورت  است، در  يضمير شخص 
ه كـ رود، حـال آن  يار نمك  مخاطب، حرف اضافه به    ي حالت به ا   ي در جمالت دارا   يدر زبان روس  . است

  .رود يار مك ، حرف اضافه بهي مشابه زبان فارسيرهادر ساختا
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  مقدمه
امـا  . انـد   نوشـته  يشناسان مطالب بـسيار     زبان روسي، زبان   (падежи)هاي    حالت ةدر زمين 

  . اند  نوشتهكي زبان روسي، مطالب اند حالت به اي ذينفع در دستورهايةدربار
ه فقط نام حالت    ك است   يشناس و اولين زبان  ك موجود در ايران، ايساچن    يها تابكبر اساس   

  . ذينفع را برده استيبه ا
ه تحقيق  ك بودند   يشناسان وينوگرادف، شاخماتف، شربا، شودوا و سايرين از نخستين زبان        

 بـسيار   يهـا  تـاب كردنـد و مقـاالت و       كسي را شروع    هاي زبان رو    حالت ة دقيق دربار  ةو مطالع 
  . اند ردهكاي را در اين زمينه تأليف  ارزنده

 بـسط  ةوبسن، پااولين و غيره درزمينـ  كشناساني چون يل ملف، يا     در خارج از روسيه، زبان    
 ارائه  ي مختلف آن در آثار خود مطالب ارزشمند و مهم         يها و معان   لي حالت كو گسترش مفهوم    

   .اند ردهك
هاي علمي، حالت به اي ذينفع و حالـت بـه اي     است، محققان با مطالعات و بررسي   يمدت

 حالـت بـه اي   ة دسـتوري را زيـر مجموعـ    ةاند و اين دو مقول     ردهكديگر مجزا   كمخاطب را از ي   
  .اند ردهكمحسوب (дательный объект) مفعولي 

 ةعنوان زيـر مجموعـ   به مخاطب  ي، حالت به ا   ي دستور زبان روس   يها تابك از   يدر بسيار 
ميـان نيامـده     بـه ي در نظر گرفته شده است و از حالت به اي ذينفع صـحبت     يحالت به اي مفعول   

  .است
 در  ي مفعـول  ي حالت بـه ا    ةمجموع  ذينفع نيز بايد زير    ي حالت به ا   ،نظر مؤلف اين مقاله    به

 يالـت بـه ا  ه حكـ   راМать написала сыну письмо شبيه يزيرا ساختارها. نظر گرفته شود
 ة ذينفع دارد، زير مجموعـ     ي به حالت به ا    ي شباهت زياد  يمخاطب نام دارد و از لحاظ ساختار      

 ةمجموعـ   ذينفـع را زيـر    يتـوان حالـت بـه ا       ي م يپس به راحت  . اند  شناخته ي مفعول يحالت به ا  
  .  دانستي مفعوليحالت به ا

 ذينفع و مخاطب    يبه ا  از حالت    ي، نام ي علوم شورو  يادمك آ يدستور زبان روس  تاب  كدر  
ه در اين كشويم  ي متوجه مПослать письмо сестре : آورده شدهيها از مثال. آيد يميان نم  به
مفعـول  ( Косвенный объектنـام   ، بـه ي حـالت ةمجموعـ   مخاطب را نيز زيريتاب حالت به اك
  )124، ي علوم شورويادمكآ. (دانند ي م)واسطه يب

 در نظـر    ي دو معنـ   ي حالـت بـه ا     ي بـرا  يبان معاصر روس  دستور ز تاب  كاستاماروف در   ك
حالـت   (субъектное и объектное значение).ي و حالـت مفعـول  ي حالت نهاد:گرفته است
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 (косвенное дополнение) ي در نقـش متممـ  ي حالـت مفعـول  ةمجموعـ   مخاطب را زيريا به
  ).380. ( است  ذينفع مطرح نشدهيتاب حالت به اكدر اين . ندك يمحسوب م

  بحث و بررسي
ه كـ  مختلف حالت به اي ذينفع و مخاطـب را           يايم تا ساختار و معان     وشيدهكدر اين مقاله    

   .نيمك و تحليل ياند، بررس ردهكها و مقاالت خود اشاره  تابكمتر به آن در كشناسان  زبان

ايـن  هاي زبان روسي دارنـد، از     لي حالت ك دستوري دو معني مختلف از معاني        ةاين دو مقول  
  .نويسم ها مي  ، معاني و تعداد حالتيلكطور مختصر چند جمله در تعريف  رو در ابتداي مقاله به
 يترجمـه واژه يونـان  (падеж) نويسد، حالـت   ي مي دستور زبان روستابكوينگرادف در 

Ptosit) (مفهوم سقوط  به(падение)است  .) ،139وينوگرادف.(  
ه كـ  است   ي زبان روس  ي دستور ة مقول كحالت ي ”نويسد،   ي م يتاب زبان روس  ك و در كساف

 ي، بيـانگر ارتبـاط نحـو   (склоняемые слова) قابل صرف يها  واژهي صرفةبا تغيير دادن پايان
  .)60و،كساف(“ .لمات در جمله يا گروه واژه استك

، بر خالف زبان يزبان فارس است، اما (флективный язык) ي تصريفي، زبانيزبان روس
ديگر ك ي ها با  است، از اين رو ارتباط نحوي واژه(синтетический язык) ييفتصر غير، يروس
بيـان  ) را (ي مفعولةو نشان (изафетная конструкция) حروف اضافه، ساختار اضافه كمكبا 
 بـين  ي بيـان ارتباطـات نحـو   ي براي صرفة، پايانيس زبان روسك، بر عيدر زبان فارس . شود يم

  .ها وجود ندارد واژه
شناسـان ايـن     اي از زبـان    پاره. اند ها در زبان روسي، بطور معمول شش حالت        اد حالت تعد

  .دانند تر از شش حالت  مي تعداد را فزون
 از لحـاظ تعـداد      ي صـرف  ةنويسد، اگر نوع پايان    ي م  معاصر ي زبان روس  تابكوا در   كبالشاپ

هاي زيـر     در مثال  хлебواژه  ه  كچرا  . ايم    مواجه يمتركآواها مورد نظر باشد، ما با تعداد حالت         
  :شود  حالت محسوب ميك است و ي–а صرفي ة پايانكداراي ي

Мясо лучше хлеба , Мягкость -  свойство хлеба, Я взял себе хлеба 

 در )грамматическое значение( را از نقطه نظـر معنـي دسـتوري    хлеб ةولي اگر واژ
. بود ديگر مواجه خواهيم  كا سه حالت مجزا از ي     نيم، در آن صورت ما ب     ك يجمالت پيشين بررس  

ها، از نقطه نظر معني دستوري واژه، بيشتر از شش حالـت   در نتيجه در زبان روسي تعداد حالت    
  ).489وا، كبالشاپ(باشد  سنتي مي
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 предложный)حالت حرف اضافه  نويسد، در مي  دستور زبان روسيتابكو در كايساچن

падеж)  ة با حـرف اضـاف о الكاشـ   بـا о лесе, о мосте   ة و بـا حـرف اضـاف в (во) و на  بـا 
 юна кра, уна мост, ув лес   انـد  انيكـ ه داراي معنـي م كـ  –ю-, уيه بـر  كهاي صرفي ت پايانه

ترنـد   هـاي زبـان روسـي از شـش حالـت فـزون       هاي آورده شده، حالت اساس مثال بر روبروايم
  ).91و، كايساچن(

 ي و مفعـول   (объектный) ي نهاد ي، دو معن  يا  حالت به  يبرا ي دستور زبان روس   تابكدر  
(субъектный) 163شودووا و الپاتين، ( درنظر گرفته شده است.(  

   : ذينفعيا  حالت به-1
اند، به نفع يا ضرر فردي صـورت      ه داراي ساختار حالت به اي ذينفع      كعمل فعل جمالتي    

 يه عـضو اصـل    كـ اند   ي شخصي يا اسم   گونه ساختارها داراي ضمير    طور معمول اين   به. پذيرد يم
وجـود ضـمير يـا اسـم در حالـت      .  قرار دارديشوند و هميشه درحالت به ا يجمله محسوب م  

 ضـمير  يجـا  گونـه جمـالت بـه      ه درايـن  ك يصورت در. يد برذينفع بودن فرد است    ك بيانگر تأ  يا به
خاطب است نـه      م  يصورت ساختار جمله، حالت به ا      آن ار بريم، در  ك   به  كي، ضمير مل  يشخص

 يـا اسـم   يضمير شخص( جمله ي ذينفع، عضو اصليدرضمن در حالت به ا    .  ذينفع يحالت به ا  
  .   هميشه جاندار است)يدر حالت به ا
طور معمـول از چهـار عـضو      حالت به اي ذينفع، بهه گزاره جمله، فعل باشد،    ك يدر صورت 

  :شود ييل مكتش
   نهاد-1-1
   فعل-2-1
ه عضو اصلي ايـن     ك ذينفع   ياسم صرف شده در حالت به ا       يا گاهي    ي ضميرشخص -3-1

  .ساختار است
ه بتوانـد نقـش اسـم را        كاي   واسطه يا هر واژه    ي اسم صرف شده در حالت مفعول ب       -4-1

، ماننـد صـفت   (часть речи)الم كـ ي ديگـر از اقـسام   كـ تواند ي  فعل مييگاهي بجا. (ندكايفا 
يل كصورت سـاختار از سـه عـضو تـش          در اين .  رود ارك  در ساختار حالت به اي ذينفع به       وتاه،ك
 :نيدكهاي زير توجه   به مثال)شود يم

1- Я молча пожал ей руку и …….. (А. Чехов «Драма на охоте») 

  .را فشردم) دست او(دستش   منت بودم،كه ساك  درحالي-1
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2- Он вымазал мне лицо чернилами.(Н. Островский «Как закалялась сталь») 

    .ردك ثيفك با جوهر)صورت من را(صورتم   او-2
3- Я сегодня порезал себе палец, - сказал Дымов. (А. Чехов «Попрыгуня » 

  »دستم را بريدم منامروز «:  ديموف گفت-3
пожал ,لمـات ك در نقـش  نهـاد،   – اولـين عـضو   я, он, я هـاي  هاي باال،  واژه در مثال

порезал, вымазал لمـات  ك فعل، در نقـش گـزاره،   –عضو ساختار حالت به اي  دومين, ей

себе, мне هـاي   واسـطه و واژه   ضماير شخـصي، در نقـش مفعـول بـا    – سومين عضو ساختار
палец, лицо, руку در زبان روسي . اند واسطه ي اسم در نقش مفعول  ب– چهارمين عضو جمله

  . دهند يل ساختار واحدي را ميكشه گزاره جمله فعل باشد، اين چهار عضو تك يصورت در
 مـن، او  يها واژه. اند يل شدهك، از سه عضو تشيخالف زبان روس   ، بر يجمالت زبان فارس  

 دومين عضو در نقش    بريدم و   ردكثيف  ك فشردم،لمات  ك اولين عضو در نقش نهاد جمله،        منو  
 جملـه، در     سومين عـضو   دستش، صورتم و دستم    متصل   كي به همراه ضماير مل    يگزاره و اسام  
  .شوند يواسطه محسوب م ينقش مفعول ب
 چهـار عـضو     ي در اين گونه ساختارها، جمله دارا      يبينيم، در زبان روس    يه م ك يطور همان
زيـرا ضـماير    . يل شده است  ك ساختار مشابه از سه عضو تش      يه در زبان فارس   ك يصورت است، در 

 عـضو محـسوب   كارنـد و يـ  عهـده د  واسـطه را بـه   ي نقش مفعول ب ي متصل، همراه اسام   كيمل
 .شوند يم

  :وجه تمايز ساختار حالت به اي ذينفع با ساختار مشابه زبان فارسي
 ي ساختار حالـت بـه ا      يترين اعضا   مهم –در جمالت زبان روسي،  ضماير شخصي         •

 زبـان   ي ضماير شخـص   يه در ساختار مشابه زبان فارسي، به جا       ك صورتي اند، در  ذينفع
  .  روند ار ميك ي بهك،  ضماير مليروس

ه كـ  صـورتي  نـد، در  ك در زبان روسي، ضمير شخصي نقش مفعول با واسطه را ايفا مي            •
عهـده   واسـطه را بـه   يي زبان فارسي همراه اسم وابسته خود، نقش مفعول ب    كضمير مل 

  .دارد
 ذينفـع را  ي جمـالت حالـت بـه ا   ي از اعـضا كيرديد، مفعول، ي كه مشاهده   ك يطور همان

 نقطه نظـرات  ة، به بحث درباريچه بيشتر مفعول در زبان فارس      توضيح هر  يبرا. دهد ييل م كتش
  :پردازيم ي ميشناسان ايران زبان

 اسـم يـا     ي عمـل فعـل بـررو      ينويسد، گاه  ي مفعول در زبان فارسي م     ة دربار يحسن انزل 
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ه عمـل فعـل بـدون     كـ  يصـورت  در. ها مفعول گوينـد    به اين نوع واژه   . گذارد يجانشين اسم اثر م   
ـ              يطور مستقيم بررو   ه و به  واسط واسـطه   ي اسم يا جانشين آن تأثير گذارد، ايـن اسـم، مفعـول ب

ند، كواسطه و غيرمستقيم به اسم يا جانشين آن سرايت       ه عمل فعل با   ك يصورت در. شود يناميده م 
  ).132 يانزل(واسطه مواجه هستيم  در آن صورت ما با مفعول با

واسـطه يـا مـتمم      و مفعـول بـا  (прямой объект)واسطه  ي مفعول بيروشن  بهكروبينچي
(косвенный объект)شناس در بحث نوع بيـان مـتمم    اين زبان. سازد يديگر متمايز مك را از ي

تـرين دختـران و      برداران، زيبـا   ترين وزنه  يقو( با اسم    ييب صفت عال  ك تر ي، حت يدر زبان فارس  
  ).454-455، كوبينچير. (آورد  متمم به شمار مييرا نوع) بلندترين درختان

 ابـزار   كمـ كانـد و بـا        يادشده، صفت و موصـوف     يها يبك اين مقاله تر   ة نگارند ةبه عقيد 
يب ها،  كاين گونه تر  . اند ديگر در ارتباط  ك با ي  يديگر از لحاظ نحو   ك اضافه با ي   ةسرك -يدستور

  . به بحث متمم ندارنديهيچ ارتباط
نامـد   ي حـرف اضـافه مـ      را ي مفعول ةشان ن يدستور زبان فارس  تاب  كصدرالدين زمانيان در    

)132.(  
 يسو از. سازند يواسطه و حروف اضافه، متمم را م   ي، مفعول ب   را ي مفعول ةبه نظر من، نشان   

واسـطه و قبـل    ي بعد از مفعول ب ( ي و حروف اضافه، به دليل محل قرارگير       ي مفعول ةديگر نشان 
 و حروف اضافه دو نام      ي مفعول ة نشان يبرااند، از اين رو بهتر است،        ديگر متمايز كاز ي ) از متمم 

  .جداگانه انتخاب شود
بـراي مثـال    .  دارد يپ  جمله را در   ي ذينفع، تغيير معن   ي از اعضاي ساختار به ا     يحذف برخ 

 را، از جمالت داراي سـاختار حالـت بـه اي ذينفـع          ي عضو اصل  -ه ضمير شخصي    ك صورتي در
ه عمـل بـراي    كـ نيم، مشخص نيست    كف   حذ ي را، از جمالت فارس    كي و ضمير مل   يزبان روس 

  :نيدكبه مثال زير توجه . شود سي انجام ميكچه 
Она поглядела ему на губы 

  .نگريست)  او يها لب (نشاو به لبا
 يـا  ش متصل كي و ضمير ملему يتوان ضمير شخص ي باال،  نمي و روس  يدر جمله فارس  

ه كها از ساختار،  مشخص نيست   اژهرد، زيرا با حذف اين و     ك را از جمله حذف       او كيضمير مل 
    . است  صورت گرفتهيسك چه يعمل فعل برا

 (поглядела) نقـش نهـاد، دومـين عـضو          (она)، اولين عضو    يهاي زبان روس   در ساختار 
ـ (на губы) و چهارمين عضو (ему) نقش گزاره، سومين عضو واسـطه را ايفـا    ي نقش مفعول ب
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  .نندك يم
. ، جمله داراي سـه عـضو اسـت        ي، برخالف زبان روس   ي فارس در اين ساختار نيز در زبان     

  .واسطه وجود دارد، زيرا فعل جمله ناگذر است دو زبان، فقط در جمله مفعول با هر ضمن، در در
معموالً (تواند صفت    جاي فعل، مي   يب جمالت داراي حالت به اي ذينفع، گاهي به        كدر تر 

  :  نيدكزير توجه  مثال به. ار رودك به) وتاهك
Он мне дорог 

  .او براي من عزيز است
Брат мне мил. 

  .برادر با من مهربان است
س جمـالت   كـ ع ند، بر ك ي فعل، نقش گزاره را ايفا م      يه صفت به جا   كگونه ساختارها     اين

  :اند يل شدهكپيشين، از سه عضو تش
 ياسـام . мил, дорогوتاه ك صفات -мне  мне 3ر شخصييضما -брат,он 2 ي اسام-1

 -ي دومين عضو نقش گزاره و ضـماير شخـص         –وتاه  كعنوان اولين عضو نقش نهاد،  صفات         به
   .عهده دارند سومين عضو نقش مفعول با واسطه را به

 در نقـش    او، بـرادر   يهـا   واژه -1: در زبان فارسي، جمالت مشابه داراي چهـار عـضواند         
مفعـول   (يش متممـ   درنقـ  براي مـن، بـا مـن       ضماير شخصي و حروف اضافه       -2،  يا مسنداليه

 . است، استهاي ربطي   فعل-4 ي در نقش مسندعزيز، مهربان صفات -3) واسطه با

  :شود صورت زير توضيح داده مي وجه تمايز اين دو ساختار در دو زبان، به
 و صـفات  мне, мнеضمير شخصي  брат, он: ساختار زبان روسي، داراي سه عضو •

،   او، برادرجمالت زبان فارسي، از چهار عضوه ك صورتي  است، در мил ,дорогوتاهك
 اسـت، اسـت   و فعـل ربطـي       عزيز، مهربـان    ، صفات  براي من، با من   ضماير شخصي   

  .اند يل شدهكتش
انـد و نقـش مفعـول        ار رفتـه  كـ  ضماير شخصي در زبان روسي بدون حرف اضافه بـه          •

ا حرف اضـافه    ه ضماير شخصي در زبان فارسي ب      ك يصورت نند، در ك واسطه را ايفا مي    با
  . اند ار رفتهك به
رفتـه   اركـ  بـه ) مـسند (عنوان گـزاره   ها صفت به ه در آنكهايي   در زبان فارسي، ساختار    •

در زبـان  . اسـت  يل شـده  كمسنداليه، مسند و فعل ربطي تـش      : است، جمله از سه عضو    
  . هاي مشابه فعل ربطي در جمله نهفته است روسي در ساختار
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 مـوارد، بايـد از واژه      يدر برخـ  ... ”: نويسد يم ي همگان يشناس  زبان تابكجين اچسون در    
نـد، جـايگزين سـاخت،    ك ي ايجاد ميمتركه ابهام ك يمسنداليه اجتناب نمود و آن را با اصطالح 

  ).107(“...مانند اصطالح نهاد يا فاعل 
: يهـا   از واژهكـي  گزاره و ييجا  صفت بهيه با جمله داراك ينظر مؤلف اين مقاله، زمان   به

وشا اسـت، احمـد مـريض شـد و      كهوا سرد شد، پرويز     (شويم   ي مواجه م  است، شدن و گشتن   
ويـژه فاعـل     اربرد نهاد ، بـه    كار بريم و    ك را به    يمسنداليه، مسند و فعل ربط    : بايد سه واژه  ) غيره

  .مجاز نيست
  :نيدك حالت به اي ذينفع توجه ةبه مثال ديگري دربار

Он испортил мне жизнь. 

  .ردكخراب ) امن را، زندگي مرزندگي ( را مياو زندگ
 يكـ جـاي ضـمير مل     ، به мнеدر جمالت داراي حالت به اي ذينفع، وجود ضمير شخصي           

هـاي مـشابه زبـان        در سـاختار   )امن ر ا، زندگي   مرزندگي  (ي  كيا ضمير منفصل مل   )  م -(متصل  
خواهـد بـه     ذينفـع مـي  ه گوينده بـا اسـتفاده از حالـت بـه اي           كاند   ته مهم ك، بيانگر اين ن   يفارس

ضـرر خـود احـساس       روشـني بـه     نهاد جملـه بـه     را،(испортил) ه عمل فعل  كمخاطب بگويد   
جـاي ضـمير شخـصي، ايـن         ي بـه  كـ اربرد ضـمير مل   كه در زبان فارسي،     ك صورتي در. است ردهك

 . رده است يا خيركه  نهاد عمل فعل جمله را به ضرر يا نفع خود احساس كوضوح را ندارد، 

  :شود ي باعث مсебе واژه يجا  بهсвои كي ضمير مليگيراركبه 
 . مخاطب تبديل شودي ذينفع به ساختار حالت به ايساختار حالت به ا •
ه نهاد جمله، عمل فعل را      ك آن نيست    ي گويا يلك به هيچ ش   كي ضمير مل  ي دارا ةجمل •

  .رده استكرده يا نكاحساس 
 ي حالـت بـه ا     ةه پيشتر دربـار   ك از آنچه    تر دهند، فزون  آوري شده نشان مي    هاي جمع  مثال

، )بـا صـفت  (و سـه عـضو     ) با فعـل  (اي از جمالت، غير از چهار عضو         ذينفع گفته شد، در پاره    
  :مثال. شود عضو ديگري نيز به ساختار حالت به اي ذينفع اضافه مي

Она положила ему в карман деньги. А. Чехов «Цветы запоздалые» 

  . گذاشت او پولتوي جيباو 
شويم، در اين سـاختار، فـزون بـر چهارعـضو مـورد        باال متوجه ميةمي دقت در جمل  كبا  
حذف عضو پنجم از جمله، حالت به اي ذينفع .  نيز وجود دارد)в карман( عضو پنجمبحث، 

ه فعـل  كـ شـود   نـد، زيـرا نبـود عـضو پـنجم باعـث مـي       ك يرا به حالت به اي مخاطب تبديل م     
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)положила( فعل، مترادف )дала(تلقي شود :  
Она дала ему деньги 

عنـوان حالـت بـه       به(Она положила ему деньги)ها،  گونه ساختار ، اينيدر زبان روس
شـوند، زيـرا فعـل     ه در اين مقاله  مورد بحث قرار خواهد گرفت، محـسوب مـي            كاي مخاطب   
положилаي، به معن дала ار رفته استك به.  

هـاي بيجـان     واژه.  سـاختار هميـشه جانـدار اسـت        يعـضو اصـل   در حالت به اي ذينفـع،       
  .عنوان عضو اصلي جمالت به اي ذينفع محسوب شوند توانند به ينم

 عـضو  يجـا  توان به هاي به اي مشابه، مي براي تشخيص حالت به اي ذينفع از ساير حالت    
ورت در صـ  ايـن  در. نـيم ك مناسب اسـتفاده   كياز ضمير مل  ) معموالً ضمير شخصي  ( جمله   ياصل

روشـني   ه نهاد جمله عمل فعل را بهكجمله حالت به اي وجود ندارد، در نتيجه مشخص نيست       
. ه عملـي صـورت گرفتـه اسـت      كدهند   ياين گونه جمالت فقط خبر م     . ند يا خير  ك ياحساس م 

  :  مثال
Он сломал мне ногу. 

  .ستكاو پاي من را ش
Он сломал мою ногу. 

  .ستكاو پاي من را ش
Она поправляет себе волосы. 

  .ندك  مرتب ميخود رااو موهاي 
Она поправляет свои волосы. 

  .ندك  مرتب ميخود رااو موهاي 
 دو سـاختار حالـت    Он сломал ей ногу.Она поправляет себе волосыةدو جملـ 

ه از دو جملـه بـاال مـشخص      كـ  يطـور  ، همان يدر زبان فارس  . اند اي بدون بحث زبان روسي     به
 ذينفـع بـا   ي حالـت بـه ا    يشوند، زيرا در زبان فارس      صورت بيان مي   كت، هر دو جمله به ي     اس

  .رود وجود ندارد يار مك  بهيه در زبان روسك يمفهوم
 پس از بحث و بررسي ساختار حالت به اي ذينفع، به تجزيه و تحليل حالت بـه اي                   كاين

  :پردازيم مخاطب مي
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  :اي مخاطب  حالت به-2

گونـه   ايـن  در. شـود  ي محسوب مـ   ي مفعول ي حالت به ا   ةطب زير مجموع   مخا يحالت به ا  
 داده  يشخـص   بـه  يشـود يـا شـيئ      ي رسانده مـ   ياطالع فرد   به يطور معمول موضوع   ها به  ساختار

  مفعـول دارنـد،    رونـد، احتيـاج بـه      يار مـ  كـ  گونـه جمـالت بـه      ايـن  ه در كـ  يهـا  فعـل . شـود  يم
  . مخاطب گويندي مشابه، حالت به ايها همين دليل به ساختار به

  :شود اربرد فعل جمله به گروه هاي زير تقسيم ميك از نقطه نظر  مخاطبيحالت به ا
. رود يار مـ كـ   بـه )говорение(هـاي بيـان    ه در آن فعـل   كـ  حالت بـه اي مخاطـب        -1-2

  :ت دارندكها سه عضو شر گونه ساختار اين در
) عضو غيـر فعـال  (خاطب  دومين عضو و م-اولين عضو، فعل بيان  -)عضو فعال(گوينده  

  : مثال.  سومين عضو-
Вы только отвечайте мне сразу. 

  .به من جواب بدهيد فقط فوراً شما
 мне و )عــضو فعــال (вы فعــل بيــان، ضــمير شخــصي отвечайте ةدر مثــال بــاال، واژ

در ساختارهاي مشابه، وجود مخاطب در جملـه  . شوند محسوب مي) مخاطب يا عضو غيرفعال   (
واژه .  گفتـه شـده اسـت      يسكه مطلب به چه     كاين صورت مشخص نيست      غير در. استالزامي  

رد، زيرا در زبان روسي در زمـان حـال و آينـده و در زبـان     كتوان از جمله حذف  يگوينده را م  
  .ندك ي، نقش گوينده را ايفا ميعنوان نهاد اجبار ها، شناسه، به فارسي در تمامي زمان

ه در  كـ  همـان شناسـه اسـت        ينهاد اجبـار  «: نويسند ي م ور دست تابك و ارژنگ در     يصادق
  .)8(» ساختمان هر فعل جمله وجود دارد

 يهـا  بيشتر فعـل  . ت دارند ك شر يهاي مختلف   در ساختار حالت به اي مخاطب، فعل       -2-2
اين گروه افعـال    . اند يسك به   ي چيز ) (представление ةمعني ارائ  ننده در اين گروه به    ك تكشر
 در حالـت  كـي ي: دارنـد (распрос-транитель) ن مفهوم خود نياز به دو وابسته شد املك يبرا

هـاي داراي    افعال اين گروه شامل   فعـل       . واسطه  در حالت مفعول با    يواسطه و ديگر   يمفعول ب 
 (одолжить) قرض دادن،(дарить)ردن، ك  ، هديه(дать) دادن،(прислать)ردن ك مفهوم ارسال

 двойная)  دوگانـه  يهـا، هـدايت دسـتور     اين فعـل يها ياز ويژگ. اند ها و غيره  مشتقات  آن

направленность действия)دو وابـسته در  يگونه افعـال دارا  عبارت ديگر اين به. ها است آن 
  .   اند واسطه واسطه و با ي مفعول ب-دو حالت مختلف

ار كـ  ضو بـه   نيز چهار عـ    -2-2 مخاطب مورد بحث در بند شماره        يدر ساختار حالت به ا    
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تحويـل  ( دومـين عـضو، مخاطـب        -)فعـل ( اولين عضو، گزاره     -)تحويل دهنده (نهاد  : روند يم
   : مثال.  چهارمين عضو–شود  يه ارائه مك ي يا چيزيسك سومين عضو و -)گيرنده

Мне принесли цветы. А. Толстой «Хождение по мукам» 

  .اند گل آورده  منيبرا
 نهـاد  и( نهاد يـا اولـين عـضو جملـه بـه صـورت شناسـه                يسدر مثال پيشين در زبان رو     

صورت فعـل مطلـق،     گزاره به–دومين عضو جمله  . نهفته است)ипринесл(در فعل ) ياجبار
صـورت    تحويـل گيرنـده بـه     – و سومين عـضو      )принесли(زمان گذشته، سوم شخص جمع      

 ( شـود  يه ارائه مـ   ك ي جسم -واسطه و چهارمين عضو       در نقش مفعول با    )мне( يضمير شخص 
цветы(يان شده استواسطه ب ي درنقش مفعول ب.    

، متمم  آورده -، گزاره    اند – ي نهاد اجبار  : چهار عضو  ي پيشين دارا  ة، جمل يدر زبان فارس  
 مـشابه آن در     ة و جمل  ي زبان روس  ة دو جمل  ةبا مقايس .  است گلواسطه   ي و مفعول ب    من يبرا -

، جمله با حـرف اضـافه   يس زبان روسكع ، بر ي فارس ه در زبان  كشود   ي، مشخص م  يزبان فارس 
 مخاطـب،  يه در جمـالت حالـت بـه ا   كـ رد كـ تـوان ادعـا      يعبارت ديگر م   به. ار رفته است  ك  به

  . شود  حرف اضافه بيان ميكمك با ي، در زبان فارسي زبان روسةترين عضو جمل مهم
رود، در آن    يار نمـ  كـ  ه بـ  يسكـ    به ي از جمالت، فعل جمله به مفهوم ارائه چيز        يا در پاره 

  : مثال. ردكتوان تحويل گيرنده را حذف  يصورت م
Такие колодцы в сутки дают много воды. 

  .دهند يم ي در شبانه روز آب زياديهاي چاهچنين 
، هـم   يهم در زبان روس   ) يسك به   ي چيز ةعدم ارائ ( فعل   ة ويژ يعلت معن  در اين جمله به   

  .ل گيرنده حذف شده استتحوي-، سومين عضويدر زبان فارس

  يريگ نتيجه
هـا در زبـان       ذينفـع و مخاطـب و طـرز بيـان آن           يا  حالت بـه   ي بر رو  يبا تحقيق و بررس   

  :توان نتايج زير را برشمرد ي، ميفارس
  .شوند ي شمرده مي مفعولي حالت به اة ذينفع و مخاطب، زير مجموعي حالت به ا-
 نهـاد،  -1:  چهار عـضو     ي ذينفع دارا  يه ا ه گزاره جمله فعل باشد، حالت ب      ك يصورت  در -

 اسـم در نقـش مفعـول    -4واسـطه و    يا اسم در نقـش مفعـول بـا      ي ضمير شخص  -3 گزاره،   -2
  .واسطه است يب
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 -3 گــزاره، -2 نهــاد، -1: يل شــده اســتك مخاطــب از چهارعــضو تــشي حالــت بــه ا-
  . واسطه يواسطه و اسم در نقش مفعول ب  يا اسم درنقش مفعول باكيضميرمل
ه در  كـ ، در ايـن اسـت       ي ذينفع با ساختار مشابه در زبان فارسـ        ي وجه تمايز حالت به ا     -

، ضـمير  ي ضمير شخصي به جاينيم و در زبان فارسك ي استفاده م ي از ضمير شخص   يزبان روس 
  .   بريميار مك  بهكيمل

ر اكـ  وتـاه بـه   ك فعل، صـفت     يجا  ذينفع، به  ي در حالت به ا    يه در زبان روس   ك يصورت  در -
 سـاخته  ياليه، مسند و فعل ربط ، از مسنديصورت ساختار مشابه در زبان فارس اين رفته باشد، در 

  .شود يم
اربرد حـرف  كـ ، در ي مخاطب با جمالت مشابه در زبـان فارسـ    ي وجه تمايز حالت به ا     -

ه در  كـ  يصورت رود، در  يار م ك گونه جمالت حرف اضافه به      در  اين   يدر زبان فارس  . اضافه است 
  . رود يار مك  جمله بدون حرف اضافه بهي عضو اصليان روسزب
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